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creating better environments



Förutsättningar
Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt hållfast. Den relativa 
fuktigheten (RF) i betonggolv får enligt AMA Hus 11 inte överstiga 85%. Mätning av RF i underlag skall 
utföras enligt AMA Hus 11 YSC.1.

Var speciellt uppmärksam på fuktförhållanden vid golv på mark.

Temperaturen hos underlag, lim och golvbeläggning skall vid läggningstillfället vara minst + 18°C, och den 
relativa luftfuktigheten i lokalen max 60 %.

Underlag av skivmaterial förutsätts hålla en fuktkvot på max 9,5 % (40 % RF vid + 20°C) så att inte rörelser, 
som senare kan orsaka skador, uppstår. Vid läggning i trätrappor är det viktigt att tänka på att även mindre 
uttorkningsrörelser kan förorsaka blås- eller veck- bildning, eftersom produkterna är glasfiberarmerade.

Missfärgningar eller andra förändringar av materialet kan uppstå på grund av t ex onormal fuktpåverkan 
från underlaget, rörelser i underlaget, mögel, värme från t ex värme rör som ger en golvtemperatur på 
över + 27°C, föroreningar i underlaget (t ex oljor, färg, asfalt, impregneringsmedel eller andra främmande 
ämnen) etc.

Underlag
Scandilon är glasfiberarmerad och kan därför lösläggas. För rum över 20 m2 rekommenderar vi limning. 
Bräd- eller parkettgolv skall beläggas med träfiber- eller spånskivor. Betonggolv spacklas vid behov. Gamla 
golvbeläggningar kan ligga kvar, om de är fast förankrade och inte för mjuka. 

Golvvärme får inte ge högre temperatur än 27°C.

Läggning
Förvara golv och lim i rumstemperatur minst ett dygn innan du börjar lägga. 

Temperaturen skall vara minst +18°C och den relativa luftfuktigheten max 60%. 

Ta bort golvsocklarna, om du inte skall sätta smyglist. 

Grovkapa våderna. Kapa till den första våden med ca 5 cm övermått och låt mattan gå upp ca 3 cm på 
väggarna. 

Om någon vägg är rak kan mattan stötas mot denna.

LÄGGNINGSANVISNING
Läggningsanvisning för Scandilon



1. Skär upp mattan vid hörn, rör, etc.

 
2. Pressa in mattan i vinkeln golv/vägg så att det blir 
ett skarpt veck. Använd t ex skänkeln på en sax.

 

3. Skär rent mattan genom att lägga en träfiberbit 
och skära enligt figuren i illustrationen (3). Vid 
lösläggning, lägg träfiberbiten några mm från 
väggen, så får du en springa på 3-5 mm. Springan 
täcks sedan av golvsockeln eller smyglisten..

4. Skär nu fogen efter linjal. Använd en kniv med rakt 
blad. Skär igenom båda våderna.

 



5. Slå tillbaka halva våderna och sprid ut limmet med 
fintandad spackel enligt anvisning på limburken.

6. Vid sugande underlag, lägg ner våderna 
omedelbart. Vid täta underlag måste du vänta en 
stund. Se respektive limfabrikants anvisningar. 
Gnid fast mattan i limmet med en träfiberbit, som 
klätts med en mjuk trasa. Gnid från mitten och utåt 
kanterna så att alla eventuella luftblåsor försvinner. 
Gör likadant med den andra vådhalvan.

 
7. Förslut med fogvätska typ A, enligt anvisningen i 
förpackningen. 

Undvik att belasta mattan under det första dygnet, 
eftersom det annars finns risk för bestående 
intrycksmärken (innan limmet bundit).



Lösläggning av Scandilon
 
Följ instruktionerna enligt punkterna 1- 4 ovan.  
 
8. Efter skärning av fogen, markera dess läge 
utefter ena vådens kant med blyertspenna på 
underlaget.Vik försiktigt upp våderna vid fogen. Fäst 
dubbelhäftande mjukgörartålig 50 mm tejp, mitt 
över den markering som visar fogens läge. Avlägsna 
tejpens skyddspapper. Lägg ner mattan och gnid 
fast. Om ytterligare skarvar krävs skall de inte fästas 
mot undergolvet. Vid  hårt dragbelastade ytor tex 
under spis, kyl/frys fixeras mattan längs kanten med 
dubbeltejp.

9. Förslut fogen med fogvätska typ A (se punkt 7).
Springan mellan matta och vägg täcks med 
golvsockel eller smyglist. Montera sockeln/listen så 
att den inte klämmer mot mattan.

Mönsterrapporter
Se teknisk information.

Skötsel
Se särskild skötselanvisning, www.forbo-flooring.se.

Undvik problem
Kontakta Forbo Flooring om golvmaterialet är skadat eller felaktigt. Lägg inte in produkter med synliga fel! 
Endast materialkostnad ersätts om så sker. Uppge alltid bal- eller partinummer om varor skall returneras.

Transportskador
Synliga transportskador skall noteras på fraktsedeln vid godsmottagandet. Skada som inte är synlig 
vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom sju (7) dagar. Ovanstående 
anvisningar och rekommendationer är baserade på egna provningar och på lång erfarenhet.Vi kan dock 
inte ta ansvar för arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter eftersom dessa ligger utanför vår 
kontroll.
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Forbo Flooring ingår i den schweiziska 
Forbokoncernen och erbjuder ett 
komplett sortiment av golvprodukter 
för såväl företag som privatpersoner. 
Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, 
vinyl- och parkettgolv förenar funktion, 
färg och design, vilket möjliggör 
helhetslösningar för golv i alla miljöer.


